
تصریح العمل الساخن 
العمل الساخن المخطط لھا للحصول على بدائل أقل خطورة مثل االنتقال إلى موقع  جھات قبل ملئ ھذا النموذج، یرجى مراجعة  

إلجراء عملیة الصیانة. لھب خارجي أو استخدام طرق آلیة ال تولد شرر أو 
: التعلیمات1الجزء رقم  

جمیع  .1 أن  من  منطقة  تحقق  في  السالمة  احتیاطات 
النموذج. العمل قد تمت مراجعتھا وإكمالھا وفقًا لھذا  

رقم  .2 الصفحة  في  1أكمل  لقیدھا  بھا  واحتفظ 
السجالت. 

وقم بإصدارھا لألفراد الذین  2أكمل الصفحة رقم .3
للتعلیمات   مباشرة  مراجعة  مع  ساخن  بعمل  یقومون 

واالحتیاطات الخاصة بااللتزام. 
االختصاص  .4 ذات  الجھات  متطلبات  دائًما  اتبع 

عندما تكون أكثر صرامة. 
و .5 تصریح  بإصدار  أوقم  عملیة  لكل  فقط  ولكل احد 

وردیة

قائمة التحقق من االحتیاطات المطلوبة: 
االحتیاطات العامة: 

اتخاذ   مع  التصریح  ومعلومات  لھا  المخطط  المھمة  مراجعة  تمت 
حسب الضرورة. االحتیاطات 

یقتصر العمل على المنطقة / المعدات المحددة في التصریح فقط. 
بشكل جیدجاھزة وتعملوطفایات الحریقخراطیم المیاه ,اتالمرش

خراطیم الحریق) في متناول كل مراقب حریق. و طفایات الحریق (أ
تم التصدیق على معدات العمل الساخن وھي تعمل بشكل جید. 

متر) من العمل الساخن: 11قدم ( 35المساحة في حدود  
شتعال لالة قابلموادأيوجودعدم تم تأكید

القابلة لالاالسقف   مقاومغطاءمحمیة بواسطة  شتعالواالرضیات 
. شتعال للحریق أو أغطیة معدنیة واقیة / حواجز أخرى غیر قابلة لال

األرضیات ذات األلواح  /األسطح/ال یتم تنفیذ أي عمل على الجدران
. شتعالالقابلة لالالمحشوة 

تم تغطیة جمیع فتحات الجدران واالرضیات والمجاري. 
لالتمت   القابلة  المواد  للجدران  شتعالإزالة  المقابلة  الجوانب  من 

.واألسقف واألرضیة أو تمت زیادة مراقب حریق إضافي
.مانع للحریق أسفل منطقة العمل لتجمیع الشرر غطاء تم تعلیق

: العمل الساخن مع المعدات المرفقة
. تم تنظیف المعدات من جمیع المواد القابلة لالشتعال 

االشتعال. القابلة /سریعة الغازات  /األبخرة /السوائلتصریف تم 
تم ازالة األنابیب المضغوطة من الخدمة وعزلھا وتھویتھا. 

من الخدمة وعزلھا. ء تمت إزالة معدات الطاقة والكھربا
. ، إذا لزم األمر قراءة مدى االشتعال األدنى في جو منطقة العمل

مراقب الحریق ومراقبة التنفیذ 
یستمر وجود مراقب الحریق أثناء القیام بمھمة العمل الساخن بالكامل  

اكتمال العمل لمدة ساعة بعد و
تم تدریب مراقب الحریق على استخدام طفایات الحریق و/أو خراطیم  

. الحریق
تم تدریب مراقب الحریق على مخاطر العمل الساخن. 

التبلیغ عن الحرائق بشكل مناسب،  تدریبتم   مراقب الحریق على 
الحیة اتخاذ اإلجراءات الالزمة بما في ذلك إیقاف العمل إذا  ولدیھ ص

لزم األمر. 
والمناطق   السفلیة  الطوابق  في  إضافي  حریق  مراقب  وضع  یتم 

.الشرر المجاورة المعرضة النتشار أو سقوط  
.ال عملیة مراقبة الحریقمراقبة المنطقة لمدة ثالث ساعات بعد اكتم

تفاصیل العمل 
تم اجراء العمل بواسطة: الموظف  المقاول 

 : االسم )األسماء(
مكان العمل )المبنى/ الطابق( :

نوع العمل الساخن: 
اللحام

التقطیع 
الشحذ والتجلیخ 

التلحیم
أخرى

صھر االنابیب 
شعلة اللحام 

تركیب االسقف
الحرق

التصدیقات والمتابعة 
تم فحص منطقة العمل بشكل كامل وتم اتخاذ  
االحتیاطات الالزمة وتم التصدیق بإجراء ھذا  

ال نعم  العمل: 
اسم ُمصدر التصریح: 

التوقیع: 
تاریخ اصدار التصریح:

انتھاء التصریح: 
التاریخ:                       الوقت:

العمل/ المھمة/ رقم أمر الشراء:
رقم تصریح العمل الساخن:

العمل: اكتمالتوقیعات 
بالعمل: الذي یزاولالشخص 

التاریخ/ الوقت:
مراقب الحریق:

التاریخ /التوقیع:
النھائي:االكتمال 

التاریخ/ الوقت:
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تصریح العمل الساخن 
العمل الساخن المخطط لھا للحصول على بدائل أقل خطورة مثل االنتقال إلى موقع  جھات قبل ملئ ھذا النموذج، یرجى مراجعة  

خارجي أو استخدام طرق آلیة ال تولد شرر أو لھب إلجراء عملیة الصیانة. 
التعلیمات: 2الجزء رقم  

العمل:.1 یزاول  الذي  التصریح  الشخص  بلصق  قم 
مكان ظاھر بالقرب من منطقة العمل. عند  الصادر في  

وإبالغ   الوقت   / التاریخ  بتسجیل  قم  العمل،  اكتمال 
الجھة المُصدرة للتصریح أو مراقب الحریق. 

الحریق:.2 الحریق  مراقب  مراقبة  بعملیة  القیام  بعد 
المطلوبة، قم بالتوقیع على التصریح وسجل تاریخ /  

بإبال قم  الحریق.  مراقبة  من  االنتھاء  الجھةوقت  غ 
المُصدرة للتصریح بانتھاء عملیة مراقبة الحریق. 

العمل: لمنطقة  النھائي  النھائي  المفتش  التفتیش  إجراء 
النھائي،   االكتمال  والتوقیع وتاریخ ووقت  للمنطقة، 

وإزالة التصریح من المنطقة 

قائمة التحقق من االحتیاطات المطلوبة: 
االحتیاطات العامة: 

مراجعة   اتخاذ  تمت  مع  التصریح  ومعلومات  لھا  المخطط  المھمة 
االحتیاطات حسب الضرورة. 

یقتصر العمل على المنطقة / المعدات المحددة في التصریح فقط. 
جاھزة وتعمل بشكل جیدخراطیم المیاه وطفایات الحریق,المرشات

طفایات الحریق (أو خراطیم الحریق) في متناول كل مراقب حریق.
التصدیق على معدات العمل الساخن وھي تعمل بشكل جید. تم 

متر) من العمل الساخن: 11قدم ( 35المساحة في حدود  
مواد قابلة لالشتعال عدم وجود أيتم تأكید

محمیة بواسطة   لالشتعال  القابلة  مقاوم  غطاءاالسقف واالرضیات 
عال.للحریق أو أغطیة معدنیة واقیة / حواجز أخرى غیر قابلة لالشت

األرضیات ذات األلواح  /األسطح /ال یتم تنفیذ أي عمل على الجدران 
المحشوة القابلة لالشتعال. 

تم تغطیة جمیع فتحات الجدران واالرضیات والمجاري. 
للجدران   المقابلة  الجوانب  من  لالشتعال  القابلة  المواد  إزالة  تمت 

.واألسقف واألرضیة أو تمت زیادة مراقب حریق إضافي
.مانع للحریق أسفل منطقة العمل لتجمیع الشرر غطاء قتم تعلی

العمل الساخن مع المعدات المرفقة: 
تم تنظیف المعدات من جمیع المواد القابلة لالشتعال. 

االشتعال. الغازات القابلة /سریعة /األبخرة /السوائلتصریف تم 
تم ازالة األنابیب المضغوطة من الخدمة وعزلھا وتھویتھا. 

إزالة معدات الطاقة والكھرباء من الخدمة وعزلھا. تمت 
. قراءة مدى االشتعال األدنى في جو منطقة العمل، إذا لزم األمر 

مراقب الحریق ومراقبة التنفیذ 
یستمر وجود مراقب الحریق أثناء القیام بمھمة العمل الساخن بالكامل  

لمدة ساعة بعد اكتمال العمل و
تم تدریب مراقب الحریق على استخدام طفایات الحریق و/أو خراطیم  

الحریق. 
تم تدریب مراقب الحریق على مخاطر العمل الساخن. 

مناسب،تم تدریب مراقب الحریق على التبلیغ عن الحرائق بشكل  
الحیة اتخاذ اإلجراءات الالزمة بما في ذلك إیقاف العمل إذا  ولدیھ ص

لزم األمر. 
والمناطق   السفلیة  الطوابق  في  إضافي  حریق  مراقب  وضع  یتم 

.المجاورة المعرضة النتشار أو سقوط الشرر 
.مراقبة المنطقة لمدة ثالث ساعات بعد اكتمال عملیة مراقبة الحریق

تفاصیل العمل 
تم اجراء العمل بواسطة: الموظف  المقاول 

  : االسم )األسماء(
مكان العمل )المبنى/ الطابق(:

نوع العمل الساخن: 
اللحام

التقطیع 
الشحذ والتجلیخ 

التلحیم
أخرى

صھر االنابیب 
شعلة اللحام 

تركیب االسقف
الحرق

التصدیقات والمتابعة 
تم فحص منطقة العمل بشكل كامل وتم اتخاذ  
االحتیاطات الالزمة وتم التصدیق بإجراء ھذا  

ال نعم  العمل: 
اسم ُمصدر التصریح: 

التوقیع: 
تاریخ اصدار التصریح:  

انتھاء التصریح: 
الوقت:التاریخ:                       

العمل/ المھمة/ رقم أمر الشراء:  
رقم تصریح العمل الساخن:

توقیعات اكتمال العمل: 
الشخص الذي یزاول بالعمل:  

التاریخ/ الوقت:
مراقب الحریق:

التاریخ /التوقیع:
االكتمال النھائي:
التاریخ/ الوقت:  
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تصریح العمل الساخن 

تقدم الالتصریح،ھذا . بتقدیمأخرى مخاطروجودعدمإلىاإلشارةأوالمخاطرجمیعتحدیدإلىالتصریح ھذایھدف ال
باإلضافة إلى. التصریحھذا باستخدامیتعلقفیماضمنیًا،أوكان صریًحا ضمان، أي موظفیھامن أيوالایھ آي جي

توضیحھا  یتمقدالتيالمسؤولیةعدا(األشكالمنشكلبأي المسؤولیة موظفیھا منأيوالایھ آي جي تتحملالذلك،
عن المترتبة نوع أيمنالممتلكاتخسائرأوأضرار الشخصیة ات اإلصابعن)  الشركةتصدرھا قد تأمینوثیقةأي في
الواردة التوصیات أواالقتراحاتأوالمعلوماتمنأي بااللتزام أوعلى االعتمادیعتبرال.التصریحبھذا ذات الصلةأو

بموجب بالتزاماتك لوفاء ل األحوال من حال بأي ضماناًللشركةالساخنخط الخاللمن المقدمة  أو في ھذا التصریح 
أي محلیحلأنالمستندھذامنیُقصدال.لوائحأوقواعدأوقوانینأيقتضیھتقدماأو بكالخاصةالتأمینوثیقة

فیرجى معین،صیانةأواختبار إجراءأي من متأكًداتكنلمإذا. بكالخاصةللمعداتالمصنعةالشركاتمنتوصیات
. لدیكالمعداتخدمةممثلأو المصنعة بالشركة االتصال

األمیركیة الدولیة  المجموعة  في  األعضاء  الشركات  رائدة .تقدم  عالمیة  تأمین  شركة  ھي  الدولیة األمریكیة المجموعة 
الخدمات من وغیرھا التقاعد، وحلول الحیاة،  على والتأمین الممتلكات، في الخسائر ضد التأمین من واسعة مجموعة

قضائیة ووالیة دولة حوالي في  للعمالء  .المالیة 

المخاطر وإدارة أصولھم حمایة  على واألفراد الشركات تساعد التي والخدمات المنتجات المتنوعة العروض ھذه وتشمل
العادیة األسھم  إدراج ا لتقاعد .یتم ضمان  وتوفیر AIG نیویورك بورصة .في

وعلى الیوتیوب  www.aig.comیمكن الحصول على معلومات إضافیة حول أیھ آي جي على الموقع االلكتروني  
 www.twitter.com/AIGinsurance@AIGinsuranceوعلى تویتر www.youtube.com/aigفي:  

. تم تقدیم ھذه المراجع مع معلومات إضافیة عن أیھ آي  y/aigwww.linkedin.com/companوعلى لینكد إن  
جي للتسھیل، ولم یتم تضمین المعلومات الواردة في ھذه المواقع باإلشارة إلى ما ورد في ھذا المستند. 

العامة الخاصة بالمجموعة التجاري ألعمال التأمین على الممتلكات وتامین التقاعد والتأمینات  أیھ آي جي ھي االسم 
العالم. للحصول على المزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا االلكتروني   الدولیة إنك في جمیع أنحاء  األمریكیة 

www.aig.com  األمریكیة للمجموعة  التابعة  الشركات  بواسطة  وتقدیمھا  والخدمات  المنتجات  جمیع  اكتتاب  تم   .
ت في جمیع البلدان والجھات القضائیة، وتخضع التغطیة لمتطلبات  الدولیة انك. وفروعھا. قد ال تتوفر المنتجات أو الخدما

التأمینیة من قبل أطراف ثالثة مستقلة. وقد یتم   الفعلیة. قد یتم توفیر المنتجات والخدمات غیر  االكتتاب ونص الوثیقة 
م التأمین الفائضة بشكل  توفیر بعض التغطیات على الممتلكات والمسئولیة بواسطة أقسام التأمین الفائضة. ال تشارك أقسا

عام في صنادیق الضمان الحكومیة، وبالتالي ال یتمتع المؤمن لھم بالتأمین بواسطة ھذه الصنادیق. 

جمیع الحقوق محفوظة للمجموعة الدولیة األمریكیة@ 

COM-CG-09-0078تصریح العمل الساخن 

April 18, 2022
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تصريح العمل الساخن 

!تحذير
أعمال ساخنة قيد التنفيذ.

قللحريتأهبحالةفيكن

ءالرجاالطوارئحاالتفي
…………………………….. باالتصال
………………………………….. على

!تحذير
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